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Gegevens op het typeplaatje
Vul alle gegevens van het typeplaatje 
van het apparaat in het 
onderstaande vakje in.
U vindt het typeplaatje in de buurt 
van de motor. 
Deze gegevens zijn bijzonder 
belangrijk om het apparaat later 
te kunnen identificeren, voor het 
bestellen van onderdelen voor het 
apparaat en voor de klantenservice.

Deze en andere gegevens 
van de machine vindt u in de aparte 
CE-conformiteitsverklaring die deel 
uitmaakt van deze gebruiks-
aanwijzing.

Voor uw veiligheid

Het apparaat correct 
gebruiken
Dit apparaat is uitsluitend bestemd:
– Voor het gebruik overeenkomstig 

de beschrijvingen en 
veiligheidsvoorschriften in deze 
gebruiksaanwijzing.

– Voor het gebruik in huis- en 
hobbytuinen,

– Voor het maaien van gazonranden 
en kleine of moeilijk bereikbare 
grasoppervlakken (bijv. onder 
struiken),

– en als bladblazer voor kleine 
oppervlakken (bijvoorbeeld langs 
hekken, muren en bloembedden 
of rondom bomen).

Elk ander gebruik van dit apparaat 
is niet toegestaan. De gebruiker 
is aansprakelijk voor alle schade aan 
derden en hun eigendom.
Gebruik het apparaat alleen in de 
door de fabrikant voorgeschreven 
en geleverde technische toestand.
Eigenmachtige veranderingen aan 
de machine sluiten aansprake-
lijkheid van de fabrikant voor daaruit 
voortkomende schade uit.

Lees alle voorschriften 
voor het gebruik
n Lees deze voorschriften zorg-

vuldig. Maak u vertrouwd met 
de bediening en het gebruik 
van het apparaat.

n Gebruik het apparaat niet 
wanneer u moe of ziek bent 
of onder de invloed van alcohol, 
drugs of medicijnen staat.

n Kinderen en jongeren jonger 
dan 16 jaar mogen het apparaat 
niet gebruiken.

n Controleer het apparaat voordat 
u het gebruikt. Vervang bescha- 
digde onderdelen. Controleer 
of er brandstof lekt. Controleer 
dat alle verbindingselementen 
aangebracht en bevestigd zijn. 
Vervang een snijkop die 
gescheurd, gesprongen of 
anderszins beschadigd is. 
Controleer dat de snijkop correct 
gemonteerd en goed bevestigd is. 
Zorg ervoor dat de kap van het 
snijhulpstuk goed bevestigd is 
en geplaatst is zoals aanbevolen. 
Het niet in acht nemen van deze 
voorschriften kan tot 
verwondingen van de gebruiker 
en toeschouwers en tot schade 
aan het apparaat leiden.

n Gebruik alleen een 
vervangingsdraad met een 
diameter van 2,67 mm (0.095 in.). 
Gebruik nooit een met metaal 
versterkt snoer, koord, draad, 
ketting of iets dergelijks. Deze 
kunnen afbreken en tot gevaarlijke 
projectielen worden.

n Wees u altijd bewust van het 
verwondingsgevaar voor hoofd, 
handen en voeten.

n Druk op de gashendel. Deze moet 
automatisch naar de nulpositie 
terugkeren. Voer alle nodige 
afstellingen en reparaties uit voor 
u het werktuig gebruikt.

n Maak voor elk gebruik de 
omgeving schoon waarin u de 
trimmer wilt gebruiken. Verwijder 
alle voorwerpen zoals stenen, 
glasscherven, spijkers, 
metaaldraad of touwen, die weg-
geslingerd kunnen worden of in 
de snijkop verward kunnen raken. 
Verwijder kinderen, toeschouwers 
en dieren uit de omgeving. Houd 
kinderen, toeschouwers en dieren 
minstens 15 m uit de buurt. 
Er bestaat voor toeschouwers 
altijd een risico om door 
weggeslingerde objecten geraakt 
te worden. Toeschouwers dienen 
een oogbescherming te dragen. 
Als men bij u in de buurt komt, 
dient u de motor en de snijkop 
onmiddellijk uit te schakelen.

Veiligheidsvoorschriften voor 
op benzine werkende 
gazontrimmers
Benzine is uiterst brandgevaarlijk. 
De dampen kunnen bij ontsteking 
exploderen. Tref de onderstaande 
voorzorgsmaatregelen.
n Bewaar benzine alleen in speciaal 

daarvoor voorziene en 
goedgekeurde tanks.

n Zorg ervoor dat gemorste benzine 
niet kan ontbranden. Start de 
motor pas wanneer de benzine- 
dampen vervlogen zijn.

n Zet de motor altijd uit en laat deze 
afkoelen voordat u de tank vult. 
Verwijder de tankdop niet en vul 
de tank niet zolang de motor heet 
is. Gebruik het apparaat nooit 
zonder de tankdop stevig vast 
te schroeven. Schroef de tankdop 
langzaam los om de druk in de 
tank langzaam te verminderen.
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n Meng de benzine en vul de tank 
met benzine in een schone, goed 
verlichte omgeving buitenshuis, 
waar er geen vonken of vlammen 
zijn. Draai de tankdop pas 
langzaam open nadat u de motor 
heeft uitgeschakeld. Rook niet 
terwijl u benzine mengt of de tank 
met benzine vult. Veeg gemorste 
benzine onmiddellijk van het 
apparaat.

n Draag het apparaat minstens 
10 m van de plaats waar u heeft 
getankt voordat u de motor start. 
Rook niet en kom niet in de buurt 
van vonken of open vuur wanneer 
u de tank met benzine vult of het 
apparaat gebruikt.

Tijdens het gebruik
n Start het apparaat nooit en laat 

het nooit lopen wanneer u zich 
in een gesloten ruimte of gebouw 
bevindt. Het inademen van 
uitlaatgassen kan dodelijk zijn. 
Gebruik het apparaat alleen 
buitenshuis.

n Draag een veiligheidsbril en 
gehoorbescherming wanneer 
u het apparaat gebruikt. Draag bij 
werkzaamheden met veel stof een 
gezichts- of stofmasker. Kleding 
met lange mouwen wordt 
aangeraden.

n Draag een stevige broek met 
lange pijpen, laarzen en 
handschoenen. Draag geen losse 
kleding, sieraden, een korte broek 
of sandalen en werk niet met blote 
voeten. Bind uw haar op tot boven 
uw schouders als u lang haar 
heeft.

n De beschermplaat van de snijkop 
moet altijd aangebracht zijn 
wanneer u het apparaat als 
grastrimmer gebruikt. Beide trim- 
draden moeten voor het gebruik 
uitgetrokken zijn en de juiste 
draad moet geïnstalleerd zijn. De 
trimdraad mag niet verder dan het 
einde van de beschermplaat zijn 
uitgetrokken.

n Deze eenheid heeft een koppe-
ling. De snijkop staat tijdens 
onbelast lopen stil. Als deze niet 
stilstaat, dient u het apparaat door 
een monteur bij een erkende 
leverancier te laten instellen.

n Controleer voor het inschakelen 
van de machine dat de 
draadspoel of het maaimes met 
geen voorwerp in aanraking komt.

n Stel de greep in op uw lichaams-
lengte, zodat u de machine goed 
kunt vasthouden.

n Raak de snijkop van het apparaat 
niet aan.

n Gebruik het apparaat alleen bij 
daglicht of bij goed kunstlicht.

n Voorkom per ongeluk starten. 
Zorg ervoor dat u klaar bent om 
het apparaat te bedienen wanneer 
u aan het starterkoord trekt. 
U dient zich, net als het apparaat, 
bij het starten in een stabiele stand 
te bevinden. Neem de voor-
schriften voor het starten en 
stoppen in acht.

n Gebruik dit apparaat alleen voor 
het doel waarvoor het bestemd is.

n Reik niet te ver. Zorg ervoor dat 
u stevig staat en blijf in evenwicht.

n Houd het apparaat tijdens het 
gebruik altijd met beide handen 
vast.

n Houd uw handen, gezicht 
en voeten uit de buurt van alle 
bewegende delen. Raak 
de snijkop niet aan zolang deze 
draait en probeer ook niet om 
deze tegen te houden.

n Schakel de motor 
ONMIDDELLIJK uit als deze 
buitengewoon sterk trilt. 
Trillingen geven problemen aan. 
Controleer het apparaat grondig 
op losse bouten, moeren 
of andere gebreken voordat 
u verder maait. Indien nodig dient 
u de desbetreffende delen 
te repareren of te vervangen.

n Raak de motor of knaldemper niet 
aan. Deze delen worden tijdens 
het gebruik zeer heet. Ze blijven 
ook na het uitschakelen nog korte 
tijd heet.

n Laat de motor niet sneller lopen 
dan voor het knippen of trimmen 
van de randen nodig is. Laat de 
motor niet met een hoog toerental 
lopen wanneer u niet knipt.

n Zet de motor altijd uit wanneer 
u het trimmen onderbreekt 
of wanneer u van één plaats naar 
een andere plaats loopt.

n Wanneer u een vreemd voorwerp 
raakt en de trimdraad daarin vast 
raakt, dient u de motor 
onmiddellijk uit te schakelen en 
te controleren of er schade is 
ontstaan. Gebruik het apparaat 
nooit met losse of beschadigde 
delen.

n Stop de motor en schakel deze 
uit voordat u onderhoud 
of reparaties uitvoert en voor het 
wisselen van de snijkop of andere 
opzetstukken. Trek ook de 
bougiestekker los.

n Gebruik voor de reparatie alleen 
originele vervangingsonderdelen. 
Deze onderdelen zijn verkrijgbaar 
bij uw erkende leverancier.

n Gebruik nooit onderdelen, 
toebehoren of opzetstukken die 
voor dit apparaat niet zijn 
toegestaan. Ernstig letsel bij de 
gebruiker of beschadiging van het 
apparaat kan het gevolg zijn. 
Bovendien kan de garantie 
vervallen.

n Houd het apparaat schoon en let 
erop dat er geen planten of 
andere voorwerpen tussen de 
snijkop en de beschermplaat vast 
komen te zitten.

n Obrandgevaar te verminderen 
dient u beschadigde geluid- 
dempers en vonkenvangers 
te vervangen, alsmede gras, 
bladeren, overtollig smeermiddel 
en roet van de motor en de 
geluiddemper te verwijderen.
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n Laat alle reparaties uitsluitend 
door een gespecialiseerd bedrijf 
uitvoeren.

Gebruikstijden
Neem de geldende voorschriften 
met betrekking tot de gebruikstijden 
in acht (eventueel na te vragen 
bij uw gemeente).

Andere 
veiligheidsvoorschriften
n Zolang de tank nog benzine 

bevat, dient u het apparaat nooit 
te bewaren in een gebouw waar 
dampen met vonken of open vuur 
in aanraking kunnen komen.

n Laat de motor afkoelen voordat u 
deze vervoert of opbergt. Maak 
het apparaat voor het vervoer 
goed vast.

n Berg het apparaat droog, achter 
slot of hoog op om gebruik door 
onbevoegden of schade te 
voorkomen. Houd het apparaat 
buiten bereik van kinderen.

n Giet nooit water of een andere 
vloeistof op het apparaat. 
Houd de greepstang droog, 
schoon en stofvrij. Reinig het 
apparaat na elk gebruik. Neem 
de aanwijzingen over reiniging 
en opslag in acht.

n Voer verpakkingen, oude benzine 
en olie volgens de geldende 
voorschriften af.

n Bewaar deze gebruiksaanwijzing. 
Lees de gebruiksaanwijzing en 
gebruik deze om andere 
gebruikers te instrueren. Geef 
de gebruiksaanwijzing mee als 
u het apparaat aan iemand 
uitleent.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing!

Pictogrammen op de machine
Deze gebruiksaanwijzing beschrijft 
veiligheids- en internationale 
symbolen en pictogrammen die op 
dit apparaat afgebeeld kunnen zijn. 
Lees de gebruiksaanwijzing om 
u met alle veiligheids-, montage-, 
gebruiks- en reparatievoorschriften 
vertrouwd te maken.

:IMPMKLIMHW��IR�
[EEVWGLY[MRKW�
W]QFSSP

Geeft een gevaar, waarschuwing 
of een reden voor voorzichtigheid 
aan. Kan samen met anders 
symbolen of pictogrammen worden 
gebruikt.

+IFVYMOW�
EER[MN^MRK�PI^IR�

Het niet opvolgen van de 
voorschriften en voorzorgsmaat-
regelen kan ernstig letsel tot gevolg 
hebben. Lees de gebruiksaanwijzing 
voordat u het apparaat start en 
gebruikt.

(VEEK�SSK��IR�
SSVFIWGLIVQMRK�

Weggeslingerde voorwerpen 
kunnen ernstig oogletsel en 
overmatig lawaai kan gehoorverlies 
veroorzaken. Draag een oog- en 
gehoorbescherming bij het gebruik 
van het apparaat.

(VEEK�IIR�
LSSJHFIWGLIV�
QMRK�

Vallende voorwerpen kunnen ernstig 
hoofdletsel veroorzaken. Draag een 
hoofdbescherming tijdens het 
gebruik van de machine.

,SYH�SQWXERHIVW�
ST�EJWXERH�

Alle toeschouwers, in het bijzonder 
kinderen en dieren, moeten zich 
minstens 15 m van de 
werkomgeving bevinden.

&IR^MRI��

Gebruik altijd schone en verse, 
loodvrije benzine voor het benzine-
mengsel.

3PMI��

Gebruik de in de gebruiksaanwijzing 
geadviseerde olie voor het benzine-
mengsel.

;IKKIWPMRKIVHI�
ZSSV[IVTIR�IR�
VSRHHVEEMIRHI�
HIPIR�OYRRIR�
IVRWXMK�PIXWIP�
ZIVSSV^EOIR�

Gebruik het apparaat niet als de 
beschermende behuizing voor het 
maaien niet juist gepositioneerd is. 
Blijf uit de buurt van de draaiende 
draadspoel en het snijmes.

7GLIVT�QIW�

Het mes bij de veiligheidsafscher-
ming en het snijmes zijn scherm. Om 
ernstig letsel te voorkomen, dient u 
het mes niet aan te raken.

(I�FPEEWXYVFMRI�
OER�IVRWXMK�PIXWIP�
ZIVSSV^EOIR��

Voor alle reinigings-, instel- en 
onderhoudswerkzaamheden de 
motor stopzetten en wachten tot alle 
bewegende delen tot stilstand zijn 
gekomen.

;EEVWGLY[MRK�
ZSSV�LIXI�
STTIVZPEOOIR��

Raak geen hete geluiddemper, 
motor of cilinder aan. Brandwonden 
kunnen het gevolg zijn. Deze delen 
worden tijdens het gebruik 
buitengewoon heet en blijven ook 
korte tijd na het uitschakelen van het 
apparaat nog heet.
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(VEEK�ZSIX�
FIWGLIVQMRK�IR�
LERHWGLSIRIR�

Draag tijdens het gebruik van het 
apparaat stevige schoenen en 
werkhandschoenen.

3RXWXIOMRKW�
WGLEOIPEEV�
AAN / START / 
BEDRIJF

3RXWXIOMRKW�
WGLEOIPEEV�
UIT of STOP

'LSOI�
-RWXIPPMRKIR

1 VOLLEDIGE CHOKE startpositie
2 HALVE CHOKE tussenpositie
3 Positie tijdens bedrijf

1E\MQEEP�
XSIVIRXEP��

Laat het apparaat niet sneller dan 
met maximaal toerental lopen.

Leer uw machine kennen

0IX�ST��&IWGLEHMKMRK�
ZER HI QEGLMRI�
,MIV�[SVHIR�IIVWX�HI�JYRGXMIW�ZER�HI�
FIHMIRMRKW��IR�MRHMGEXMI�IPIQIRXIR�
FIWGLVIZIR��:SIV�RSK�KIIR�JYRGXMIW�
YMX�

Afb. 1
1. Motor
2. Tankdop
3. Startergreep
4. Bougie
5. Chokehendel 

(Afhankelijk van uitvoering)
6. Aanzuigpomp/primer

7. Afscherming luchtfilter/
geluiddemper

8. Houder voor schouderriem
9. Aan/uit-schakelaar/

startschakelaar
10. Gashendel
11. D-vormige greep
12. EZ-koppeling
13. Schacht
14. Afdekking snijopzetstuk
15. Omschakelgreep
16. Omschakelblokkering
17. Blazer
18. Snijkop
19. Draadsnijmes
20. Afstandsmanchet

Afb. 2–3 
1. D-vormige greep
2. Schacht
3. Schakelgreep
4. Schroef
5. Onderlegring
6. Vleugelmoer
7. Minimale afstand 15,2 cm
8. Houder voor schouderriem
9. Afstandsmanchet

Afb. 4–6
(Afhankelijk van uitvoering)
1. EZ-koppeling
2. Activeringsknop
3. Knop
4. Geleidingsgroef
5. Hoofdgat
6. Bovenste asbuis
7. Onderste asbuis

Afb. 7–8
1. Vasthoudbout
2. Houder
3. Moer
4. Schroef

Afb. 9–11 
1. Gashendel
2. Aan/uit-schakelaar/

startschakelaar
3. Positie volledige choke (1) *
4. Halve choke, tussenpositie (2) *
5. Positie tijdens bedrijf (3) *
6. Chokehendel *
7. Aanzuigpomp/primer
8. Starterkoord

* Afhankelijk van uitvoering

Afb. 13–14
1. Omschakelgreep
2. Omschakelblokkering

Afb. 19–20
1. Chokehendel 

(Afhankelijk van uitvoering)
2. Schroef
3. Luchtfilter

Afb. 24–25
1. Regelaar onbelast toerental
2. Bougie

Montagevoorschrift

Montage van de D-vormige 
greep
n Voor uw veiligheid moet 

de D-vormige greepstang voor 
de afstandsmanchet gemonteerd 
zijn. Duw de greepstang omlaag 
over de schacht, zodat de greep 
schuin ten opzichte van de motor 
staat (afb. 2).

0IX�ST
(Y[�HI�(�ZSVQMKI�KVIITWXERK�RMIX�
SZIV�HI�EJWXERHWQERGLIX��(MX�OER�
XSX�FIWGLEHMKMRK�ZER�HI�KVIITWXERK�
SJ�HI�QEGLMRI�PIMHIR�
n Breng de bout, onderlegring 

en vleugelmoer aan en draai deze 
vast.

Instelling van de D-vormige 
greep
n Draai de vleugelschroef los. 

De schroeven en de onderlegring 
hoeven niet te worden verwijderd.

n Draai de D-vormige greep, zodat 
de greep zich boven de schacht 
bevindt. Minimale afstand 
15,2 cm (afb. 2).

n Houd de machine in de werkstand 
(afb. 12), zet de D-vormige greep 
in de stand waarin u de machine 
optimaal kunt vasthouden en 
draai de vleugelschroef vast 
(afb. 2).
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Aanbrengen en instellen 
van de schouderriem 
(Afhankelijk van uitvoering)
n Trek de riem door de gesp.
n Breng de schouderriem over 

uw hoofd en leg het kussentje 
op uw schouder.

n Sluit de haak van de 
schouderriem in de metalen 
houder (8) (afb. 3). Stel de riem 
op een comfortabele lengte in. 

EZ-koppelingTM gebruiken

Opmerking
Plaats het apparaat op de grond 
of een werkbank om het installeren 
en verwijderen van opzetstukken 
te vergemakkelijken.

Maai-/blaasopzetstuk of 
andere opzetstukken 
verwijderen
n Draai de schroefgreep (3) naar 

links om het opzetstuk los te 
maken (afb. 6).

n Druk de activeringsknop (2) in 
en houd deze vast (afb. 4).

n Houd het bovenste schachthuis 
(7) goed vast en trek het 
opzetstuk recht uit de EZ-LinkTM 
koppeling (afb. 5).

Maai-/blaasopzetstuk 
of andere opzetstukken 
installeren
n Draai de schroefgreep naar links 

om het opzetstuk los te maken 
(afb. 6).

n Houd het opzetstuk goed vast 
en duw het recht in de EZ-LinkTM 
koppeling (afb. 5).

Opmerking
Het uitrichten van de activerings-
knop (2) met de geleidingsgroef (4) 
vergemakkelijkt de montage (afb. 4).
n Draai de knop (3) naar rechts 

om deze te bevestigen (afb. 6). 
Controleer voor het gebruik of 
de draaigreep vast zit.

Afscherming van 
maaiopzetstuk installeren
n Steek de afscherming met het 

geleidingsgat op de vasthoudbout 
(1) (afb. 7).

n Stel de afscherming zo af dat 
de gaten in de afscherming met 
de gaten van de vasthoudbus 
overeenkomen.

n Bevestig de afscherming met 
de schroef (4) van rechts en de 
moer (3) van links aan de houder 
(afb. 8).

n Controleer of de verbindingen 
goed en stevig vastzitten.

Adviezen over olie 
en brandstof

Geadviseerde oliesoort
Gebruik alleen kwaliteitsolie, 
API-classificatie TC (TSC-3), 
die voor luchtgekoelde tweetakt-
motoren wordt aangeboden. 
Meng de olie voor tweetaktmotoren 
volgens de voorschriften op 
de verpakking, 1:40 (2,5 %).

Geadviseerde benzinesoort

+IZEEV�
&IR^MRI�MW�SRHIV�FITEEPHI�
SQWXERHMKLIHIR�YMXIVWX�FVERHFEEV�
IR�I\TPSWMIKIZEEVPMNO�
r 8ERO�EPPIIR�MR�IIR�KSIH�
KIZIRXMPIIVHI�SQKIZMRK�IR�EPPIIR�
EPW�HI�QSXSV�YMXKIWGLEOIPH�MW��
3T TPEEXWIR�[EEV�[SVHX�KIXEROX�
SJ�FVERHWXSJ�[SVHX�FI[EEVH��
QEK RMIX�[SVHIR�KIVSSOX�IR�
QSKIR�KIIR�SRXWXIOMRKWFVSRRIR�
EER[I^MK�^MNR�

r :SIK�RMIX�XI�ZIIP�FIR^MRI�MR�
HI XERO�XSI��IV�QEK�^MGL�KIIR�
FVERHWXSJ�MR�HI�ZYPSTIRMRK�
FIZMRHIR���0IX�IV�RE�LIX�XEROIR�
ST HEX�HI�XEROHST�KIWPSXIR�
IR KIFSVKH�MW�

r 0IX�IV�ST�HEX�Y�FMN�LIX�XEROIR�KIIR�
FVERHWXSJ�QSVWX��+IQSVWXI�
FVERHWXSJ�SJ�FIR^MRIHEQTIR�
OYRRIR�SRXFVERHIR��2EHEX�IV�
FVERHWXSJ�MW�KIQSVWX��QSIX�LIX�
HIWFIXVIJJIRHI�KIHIIPXI�HVSSK�

^MNR�ZSSVHEX�HI�QSXSV�[IIV�QEK�
[SVHIR�KIWXEVX�

r :SSVOSQ�LIVLEEPH�SJ�PERKHYVMK�
GSRXEGX�QIX�HI�LYMH�SJ�MREHIQMRK�
ZER�HI�HEQTIR�

Gebruik altijd schone, verse, 
loodvrije benzine (hoogstens 
60 dagen oud). 

Vullen met brandstof
n Verwijder de tankdop
n Vul de benzinetank. Vul de tank 

niet overvol!
n Draai de dop van de benzinetank 

weer stevig vast.
n Plaats de machine ca. 10 m van 

de plaats waar wordt getankt en 
van de jerrycan voordat de motor 
wordt gestart.

Voorschriften voor het 
mengen van olie en benzine
Oude of verkeerd gemengde 
brandstof kan de oorzaak zijn 
van het niet goed lopen van het 
apparaat. Gebruik alleen verse, 
schone, loodvrije benzine. Volg de 
aanwijzingen voor het juiste mengsel 
van benzine en olie nauwkeurig op.
Maak een correct mengsel van 
tweetaktmotorolie en loodvrije 
benzine, 1:40 (2,5 %). Meng niet 
rechtstreeks in de tank.

Gebruiksaanwijzing

Motor starten

Opmerking
De motor maakt gebruik van 
Advanced Starting TechnologyTM 
(door een veer ondersteunde start), 
waarbij de benodigde kracht bij het 
starten in belangrijke mate wordt 
verminderd. U moet het starterkoord 
zo ver naar buiten trekken tot de 
motor zelfstandig (door een veer 
ondersteund) start. Het is niet nodig 
om hard aan het koord te trekken, 
er is geen sterke weerstand op trek. 
Deze startmethode verschilt sterk 
van de bekende wijze van starten 
en is veel lichter. 

!



Gebruiksaanwijzing Nederlands

39

n Meng benzine (brandstof voor 
ottomotoren) met olie. Vul de tank 
met het mengsel. Zie de voor-
schriften voor het mengen van 
olie en benzine.

n Zet de schakelaar (2) in de stand 
AAN [I] (afb.  9).

Tip: 
Druk de aanzuigpomp 20 keer in 
wanneer u een apparaat start dat 
langdurig niet is gebruikt (of 
helemaal nieuw is, of moeilijk kan 
worden gestart. 
n Druk de aanzuigpomp (7) 10 keer 

langzaam en volledig in. 
De brandstof moet in de pomp 
zichtbaar zijn (afb. 10). Als dit niet 
het geval is, dient u de pomp 
nogmaals drie keer in te drukken, 
of zo lang tot de brandstof te zien 
is.

Bij machines met 
chokehendel
n Chokehendel in stand 1 (afb. 10).
n Bedien de gashendel en houd 

de gashendel ingedrukt terwijl 
de machine op de grond staat. 
Trek drie keer aan het starter-
koord in een gecontroleerde en 
continue beweging (afb. 11). 

n Chokehendel in stand 2 (afb. 10).
n Trek 1 tot 5 keer aan het 

starterkoord (8) in een 
gecontroleerde en continue 
beweging om de motor te starten 
(afb. 11).

n Druk op de gashendel zodat 
de motor 15 tot 30 seconden 
verhit wordt. 

Opmerking
Bij lage temperaturen duurt het 
soms langer voor de motor 
warmloopt en deze het maximale 
toerental bereikt.
Het apparaat is goed warmgelopen 
als de motor zonder haperen op 
toeren komt.
n Als de motor warmgelopen is, 

zet u de chokehendel in stand 3 
(afb. 10). Het apparaat is dan 
gereed voor gebruik.

Als de motor hapert, zet u de 
chokehendel terug in stand 2 
(afb. 10) en laat u de motor verder 
warmlopen.

Als de motor niet start, herhaalt 
u de stappen 3–7.

Opmerking:
– de motor nog warm is, hoeft 

de choke niet te worden gebruikt 
om de motor te starten. 
Zet de schakelaar in de stand 
aan [I] en de choke in stand 2.

–  de motor bij het starten verzuipt, 
zet u de chokehendel in stand 3. 
Druk op de gashendel. Trek aan 
het starterkoord. De motor moet 
na drie tot acht pogingen starten.

Bij machines zonder 
chokehendel
n Neem de startpositie in. Plaats de 

machine op de grond en een voet 
in de voetsteun om de machine 
vast te zetten (afb. 19).

n Trek aan het starterkoord in een 
beheerste en continue 
beweging tot de motor start 
(afb. 11).
OPMERKING: Tijdens het 
starten mag de gashendel niet 
worden bediend.

n Wacht na het starten van de 
motor 10–15 seconden voordat 
u de gashendel bedient.

Opmerking
Als de motor niet start, dient u het 
starten te herhalen.

Motor stoppen
n Neem uw hand van de gashendel 

(1) (afb. 9). Laat de motor onbelast 
lopen om deze te laten afkoelen.

n Zet de ontstekingsschakelaar in 
de stand Stop (O) (afb. 9).

Vasthouden van de machine
Houd het apparaat vast zoals 
afgebeeld (afb. 12). 
Let op het volgende:
n Draag een oogbescherming 

en geschikte werkkleding.

n De rechter arm is licht gebogen 
en de hand houdt de 
schakelgreep vast.

n De linkerarm is recht en houdt 
de D-vormige greep vast.

n Het apparaat moet zich onder 
taillehoogte bevinden.

n Houd de snijkop parallel aan 
de grond, zodat u de te maaien 
planten gemakkelijk kunt bereiken 
zonder voorover te hoeven 
buigen.

Omschakelen tussen trimmer- 
en blazerfunctie

0IX�ST
:SSV�LIX�SQWGLEOIPIR�XYWWIR�
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Trimmerfunctie
Voor het gebruik als trimmer 
moet de omschakelgreep zich in 
de bovenste stand bevinden 
voordat u de machine start.

Blazerfunctie
Voor het gebruik als blazer moet de 
omschakelgreep zich in de onderste 
stand bevinden voordat u de 
machine start.

Omschakelen van de functie
n Schakel de motor uit en wacht tot 

alle bewegende delen tot stilstand 
zijn gekomen.

n Duw op de rode omschakel-
blokkering (2) op de omschakel-
greep (1) tot de blokkering wordt 
vrijgegeven (afb. 14).

n Breng de omschakelgreep in de 
voor de werkzaamheden vereiste 
stand (boven/onder) tot de rode 
omschakelblokkering correct 
vastklikt.

n Start de motor opnieuw.

Tips voor de beste 
trimresultaten
n Houd de snijkop parallel aan 

de grond.
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n Maai alleen met de punt van 
de draad, in het bijzonder langs 
muren. Maaien met meer dan 
de punt vermindert het maaiver-
mogen en kan tot overbelasting 
van de motor leiden.

n Gras van meer dan 200 mm hoog 
moet in meerdere keren gemaaid 
worden door het steeds een 
stukje korter te snijden om een 
voortijdige slijtage van de draad 
of het aanlopen van de motor 
te vermijden.

n Maai indien mogelijk van links naar 
rechts. Maaien naar rechts levert 
een beter maaivermogen van het 
apparaat op. Grasafval wordt dan 
van de gebruiker weggeslingerd.

n Beweeg de grastrimmer 
langzaam op de gewenste hoogte 
in en uit het gedeelte dat u wilt 
maaien. Beweeg zelf vooruit en 
achteruit of van links naar rechts. 
Het knippen van korte stukken 
leidt tot betere resultaten.

n Knip alleen wanneer gras 
en onkruid droog zijn.

Voor de levensduur van de 
trimdraad spelen een aantal factoren 
een rol.
– De levensduur van de trimdraad 

hangt af van;
– de te maaien planten;
– waar deze gemaaid worden.

Een draad verslijt bijvoorbeeld 
sneller bij het maaien langs een 
muur dan bij het maaien rondom 
een boom. 

Decoratief maaien
U krijgt een decoratief resultaat 
wanneer u alle planten rond bomen, 
palen, hekken enz. wegmaait.
Draai het hele apparaat zodanig dat 
u de snijkop in een hoek van 30° tot 
de grond houdt (afb. 13).

Tips voor het gebruik 
als blazer
n Om een overmatige geluidssterkte 

te voorkomen, dient u de machine 
alleen met het vereiste toerental te 
gebruiken.

n Gebruik een hark of bezem om 
losse bladeren te verzamelen 
voordat u de blazer gebruikt.

n Bevochtig de bodem in een 
stoffige omgeving om overmatige 
stofontwikkeling tijdens het 
gebruik van de blazer te 
voorkomen.

n Let op personen, vooral kinderen, 
dieren, open ramen, enz. als u de 
blazer gebruikt.

n Na gebruik van de machine dient 
u het blad of ander materiaal te 
verzamelen en af te voeren.

Onderhoud en reparaties

Installeren van de 
voorgesneden 
vervangingsdraad
Gebruik alleen originele vervan-
gingsdraad Ø 2,67 mm, zoals door 
de fabrikant aanbevolen. Een draad 
met een andere specificatie kan 
de motor oververhitten of de 
machine beschadigen.
n Steek beide uiteinden van de 

vervangingsdraad in de gaten 
naast de vasthoudhaak (afb. 15).

n Steek de uiteinden van de draad 
zover naar binnen dat deze links 
en rechts uit de draadkop steken 
(afb. 16).

n Trek beide uiteinden van de draad 
naar buiten (afb. 17).
De uiteinden van de draad 
moeten aan elke zijde dezelfde 
lengte hebben. Duw eventueel 
het langere uiteinde terug en trek 
het kortere naar buiten om het 
verschil te vereffenen.

n Druk de trimdraad achter 
de vasthoudhaak om de draad 
vast te maken (afb. 18).

Onderhoud van het luchtfilter
Verwijder de afscherming van 
het luchtfilter en de geluid-
demper.
n Zet de chokehendel (indien aan-

wezig) op halve chokepositie (2).

Opmerking
De chokehendel moet voor het 
verwijderen van de afscherming van 
het luchtfilter en de geluiddemper 
op de halve chokepositie (2) staan 
(afb.19).
n Verwijder de vier schroeven 

waarmee de afscherming van het 
luchtfilter en de geluiddemper 
is bevestigd (afb. 19). Gebruik 
een platte schroevendraaier of 
torxschroevendraaier T20. 

n Trek de kap van de motor.

Reinig luchtfilter
Het luchtfilter moet na tien bedrijf-
suren schoongemaakt en met olie 
gesmeerd worden. Dit is een 
belangrijk onderdeel van het 
onderhoud. Door gebrekkig 
onderhoud van het luchtfilter vervalt 
de garantie.
n Verwijder de afscherming van het 

luchtfilter en de geluiddemper. 
Zie Verwijderen van 
beschermkap van luchtfitler/
knaldemper.

n Verwijder de luchtfilter van achter 
de beschermkap van de 
luchtfilter/knaldemper. (afb. 20).

n Was het filter met water en 
reinigingsmiddel (afb. 21). Spoel 
het filter goed uit. Druk overtollig 
water uit het filter. Laat het filter 
volledig drogen.

n Smeer het filter licht met schone 
olie (afb. 22).

n Druk het filter uit om de olie 
te verdelen en overtollige olie te 
verwijderen (afb. 23).

n Monteer het luchtfilter weer in de 
afscherming van het luchtfilter 
en de geluiddemper (afb. 20).

Opmerking
Door gebruik van het apparaat 
zonder luchtfilter en afscherming 
van het luchtfilter en de geluid-
demper vervalt de garantie.
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Afscherming van het 
luchtfilter en de geluid-
demper installeren
n leg de afscherming van het 

luchtfilter en de geluiddemper 
over het achterste deel van de 
carburateur en de geluiddemper.

Opmerking
De chokehendel moet voor 
de inbouw van de afscherming 
van het luchtfilter en de geluid-
demper op de halve chokepositie (2) 
staan (afb. 19).
n Steek de vier schroeven in de 

gaten van afscherming van het 
luchtfilter en de geluiddemper 
(afb. 19) en draai deze vast. 
Gebruik een platte schroeven-
draaier of torxschroevendraaier 
T20. Niet te vast aandraaien.

Carburateur instellen
Het onbelaste toerental kan met de 
schroef (afb. 24) worden ingesteld. 
Laat deze instelling alleen door een 
gespecialiseerd bedrijf uitvoeren.

Bougie controleren en 
vervangen
Gebruik een Champion RDJ7Y 
bougie (of een bougie van gelijke 
kwaliteit). De juiste elektroden-
afstand bedraagt 0,63 mm. Draai 
de bougie telkens na 50 bedrijfsuren 
uit en controleer de toestand.
n Stop de motor en laat deze 

afkoelen. 
n Trek de bougiestekker los.
n Verwijder vuil rond de bougie. 
n Draai de bougie met een 

bougiesleutel linksom uit.
n Controleer de elektrodenafstand 

van 0,63 mm en stel deze in 
(afb. 25).

Opmerking
Vervang een beschadigde, beroete 
of vervuilde bougie.
n Draai de bougie in en draai 

deze vast met een draaimoment 
van 12,3–13,5 Nm. Niet te vast 
aandraaien.

Reinigen
Gebruik een kleine borstel voor 
het reinigen van de buitenzijde 
van het apparaat. Gebruik geen 
scherpe reinigingsmiddelen. 
Huishoudreinigingsmiddelen die 
aromatische olieën zoals denneolie 
en citroen of oplosmiddelen zoals 
kerosine bevatten, kunnen de kunst-
stof behuizing en de handgrepen 
beschadigen. Veeg vochtige 
plekken af met een zachte doek.

Opbergen
– Berg het apparaat nooit op met 

brandstof in de tank of op een 
plaats waar dampen een vonk 
of open vuur kunnen bereiken.

– Laat de motor afkoelen voordat 
u het apparaat opbergt.

– Berg het apparaat droog, 
achter slot of hoog op om gebruik 
door onbevoegden of schade 
te voorkomen. Houd het apparaat 
buiten bereik van kinderen.

Langdurig opbergen
Ga als volgt te werk als het apparaat 
langdurig moet worden 
opgeborgen:
n Laat de brandstof volledig uit 

de tank lopen en bewaar deze 
in een tank met hetzelfde twee-
taktmengsel. Gebruik geen 
brandstof die langer dan 
60 dagen is bewaard.

n Start de motor en laat deze lopen 
tot de motor afslaat. Er blijft dan 
geen brandstof in de carburateur 
achter.

n Laat de motor afkoelen. 
Draai de bougie uit en giet 30 ml 
motor- of tweetaktolie van hoge 
kwaliteit in de cilinder. 
Trek langzaam aan het starter-
koord om de olie te verdelen. 
Draai de bougie weer in.

Opmerking
Draai de bougie uit en giet alle olie 
uit de cilinder voordat de gras-
trimmer weer moet worden gestart 
nadat deze opgeborgen is geweest.

n Reinig het apparaat grondig 
en controleer het op losse 
of beschadigde delen. Repareer 
beschadigde delen of vervang 
deze en draai losse schroeven, 
moeren en bouten vast.  
Het apparaat kan nu worden 
opgeborgen.

n Berg het apparaat droog, achter 
slot of hoog op om gebruik door 
onbevoegden of schade te 
voorkomen. Houd het apparaat 
buiten bereik van kinderen.

Garantie

In uw land gelden de garantie-
voorwaarden van onze verkoop-
maatschappij of importeur. 
Storingen aan het apparaat 
verhelpen wij kosteloos in het kader 
van de garantie, inden een 
materiaal- of fabricagefout hiervan 
de oorzaak is. Neem bij garantie-
kwesties contact op met uw 
leverancier of de vestiging bij u in 
de buurt.
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Fouten verhelpen

Neem bij vragen contact op met uw erkende leverancier.
Alle informatie, afbeeldingen en specificaties in deze gebruiksaanwijzing berusten op de laatste productinformatie 
op het tijdstip van het in druk bezorgen. 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen op elk moment zonder aankondiging vooraf uit te voeren. 

Fout Oorzaak Oplossing

Motor start niet. Ontstekingsschakelaar staat op 
UIT.

Zet de schakelaar op AAN.

Benzinetank leeg. Vul de benzinetank.

Primer onvoldoende 
omlaaggedrukt.

Druk de primer 10 keer langzaam en 
volledig omlaag.

Motor verzopen. Bij machines met chokehendel:
Start met chokehendel in bedrijfspositie.

Bij machines zonder chokehendel:
Druk de op de gashendel en trek aan het 
starterkoord.

Oude of verkeerd gemengde 
brandstof.

Maak de tank leeg of vul deze met verse 
brandstof.

Vuile bougie. Vervang of reinig de bougie.

Motor loopt onbelast niet 
gelijkmatig.

Luchtfilter verstopt. Reinig of vervang het luchtfilter.

Oude of verkeerd gemengde 
brandstof.

Maak de tank leeg of vul deze met verse 
brandstof.

Carburateur verkeerd ingesteld. Laat de carburateur instellen door 
personeel van de klantenservice.

Motor komt niet op toeren. Oude of verkeerd gemengde 
brandstof.

Maak de tank leeg of vul deze met verse 
brandstof.

Carburateur verkeerd ingesteld. Laat de carburateur instellen door 
personeel van de klantenservice.

Motor levert onvoldoende 
vermogen of slaat tijdens het 
maaien af.

Snijkop met gras omwikkeld. Stop de motor en reinig de snijkop.

Vuil luchtfilter. Reinig of vervang het luchtfilter.

Oude of verkeerd gemengde 
brandstof.

Maak de tank leeg of vul deze met verse 
brandstof.

Carburateur verkeerd ingesteld. Laat de carburateur instellen door 
personeel van de klantenservice.
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Technische gegevens

Motor
Motortype .......................................................................................................................... Luchtgekoeld, tweetakt
Ontsteking ..........................................................................................................................................  Elektronisch
Cilinderinhoud ............................................................................................................................................  31 cm3

Maximaal motorvermogen volgens ISO 8893 ..................................................................................... 75 kW (1 pK)
Elektrodenafstand ....................................................................................................................................  0,63 mm
Onbelast toerental................................................................................................................................  2800 tpm-1

Nominaal toerental (grastrimmer)..........................................................................................................  7700 tpm-1

Smering ..................................................................................................  Mengsel van benzine en olie (40:1) 2,5%
Ontstekingsschakelaar ................................................................................................................  Tuimelschakelaar
Starter...................................................................................................................... Automatische terugloop (AST)
Tankinhoud.................................................................................................................................................  443 ml

Aandrijfas en snijkop
Behuizing aandrijfas ..........................................................................................................  Stalen buis (EZ-LinkTM)
Gashendel ...................................................................................................................................  Vingerbediening
Gewicht apparaat (zonder brandstof) ....................................................................................................  ca. 6,4 kg
Snijmechanisme....................................................................................................................  Snijkop enkele draad
Diameter trimdraad ...............................................................................................................................  2,141 mm
Diameter snijbaan .....................................................................................................................................  45,7 cm

Toebehoren op aanvraag




